Ankomst til Bangkok Lufthavn
og transfer videre på din rejse
Når du ankommer til lufthavnen i Bangkok, er der skilte, der viser vej til paskontrollen (på engelsk:
Immigration) og til bagageudlevering (på engelsk: Luggage Claim).
Når du har passeret både paskontrol (immigration) og fået din bagage, går du til EXIT B – se kortet herunder.
Det er meget vigtigt, at du går til EXIT B – også selv om du eventuelt får udleveret din bagage ved en anden
udgang.
Ved EXIT B skal du finde vej til Meeting Point / Door 3, hvor din chauffør eller rejseleder venter på dig
– se mere info nedenfor alt efter, hvilken rejse du skal på.

Skal du på rundrejse med dansktalende rejseleder?

Skal du på en af vores rundrejser med dansktalende rejseleder, er transfer og rejselederservice inkluderet
i din rejse. Her møder du din rejseleder og lokalguide ved Exit B – Meeting Point / Door 3. De vil stå med et
Bravo Tours-skilt.

Skal du på individuel rundrejse?

Her er transfer inkluderet i rejsen, og du møder din lokalguide ved Exit B – Meeting Point / Door 3.
Lokalguiden vil stå med et skilt, hvor der enten står Bravo Tours eller dit efternavn.

Skal du på badeferie i Hua Hin?

Har du købt badeferie/strandophold i Hua Hin, er din transfer privat og det vil være din chauffør der henter
dig. Her skal du holde øje med dit navn på skiltet.
Køreturen fra Bangkok Lufthavn til Hua Hin tager 3-3,5 time inkl. ét stop undervejs. Du kan selv aftale med
chaufføren, hvis du har brug for flere stop. Ved hjemrejse afhentes du på hotellet ca. 7 timer før planlagt
flyafrejse fra Bangkok. Endelig tidspunkt modtager du ca. 4-5 dage før afrejse i receptionen på dit hotel.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp, når du står i lufthavnen, kan du ringe til vores servicetelefon på
+66 859186329 eller i nødstilfælde +66 859186324

